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ACTA  DEL CONSELL TERRITORIAL ORDINARI DE CERDANYOLA  

Número sessió: 49  (Telemàtica) 

Caràcter: ordinari 

Data: 22 de desembre 2020 

Hora: 19.00 hores 

Lloc: Telemàtic 

 

Hi assisteixen:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. Murciana Virgen de las Maravillas (Domingo de la Ossa) Vocal 

As. per la Cultura i la Cohesió Social Mataró Cultural (Dionís 

Fernández) 

Vocal 

Salesians Sant Jordi (Ramon Bosch) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Raquel Fernández) Vocal 

AEE Camí del Cros (Sergi Luque) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (Javier Sánchez del Campo) Vocal 

Col·lectiu de teatre EPMA  (Antoni Giménez) Vocal 

Grup Municipal PSC (José Antonio Ricis) Vocal 

Grup Municipal En Comu Podem (Antonio Ruiz) Vocal 

As. Radio la Voz de Cerdanyola (D.LL.) Vocal 

Ciutadà a títol individual (D.T.M.) Vocal 

As. Cultural de Cerdanyola (Pedro Barroso) Vocal 

Ass. C. Recreatiu Casal del Barrio Vocal 

Grup Municipal C’s (Emilio Fonseca) Vocal 

Ciutadana a títol individual (Cecília Roncero Nieto) Vocal 

Ciutadà a títol individual (Salvador Herraiz Moya) Vocal 

Parròquia M. Auxiliadora Vocal 

Maria Beatriz Delgado Castro Presidenta 

Àngels Castillo Campos Secretària  

 

 

Excusen la seva assistència:  

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Hermandad Divina Pastora (Paqui Verde) Vocal 

Ciutadà escollit per la presidència (Juan de Maya) Vocal 
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Ciutadà a títol individual (Raúl Yeste) Vocal 

Associació Gent Gran Cerdanyola (Juan Flores Crespo) Vocal 

AAVV de Cerdanyola (S.LLanto) Vocal 

AMPA Escola Camí del Cros (Mercedes Peña) Vocal 

 

No assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

As. d’Artistes Fusionarte  Vocal 

Unió de Botiguers (Joaquim Mons) Vocal 

Ass. de Ciutadans Guineans i Amics del Maresme Vocal 

Casa de Andalucía Vocal 

Grup Municipal ERC (Eusebi Vidiella) Vocal 

Grup Municipal Junts x Mataró Vocal 

 

Assisteixen com a públic: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell:  

Elida Rodríguez Particular /Públic 

 

Ordre del dia: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del dia 

18 de novembre de 2020 

2. Propostes de noms per a la Pista Poliesportiva de Cerdanyola 

3. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

4. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament del consell: 

Comença la sessió en format virtual (mitjançant la plataforma Zoom).  

La secretària explica que una vegada més ens reunim per celebrar Consell Territorial de forma 

telemàtica a causa del confinament pel Covid-19.  

Es tancaran els micròfons de tothom excepte els dels ponents que ens acompanyen i de la 

presidenta i secretària. 

Quan alguna persona vulgui parlar haurà de demanar-ho clicant la icona que representa la imatge 

d’una mà. 

Informa que els Consells Territorials són públics i pot accedir qualsevol ciutadà/na que ho 

demani, qui tindria veu però no vot. Avui és el cas que ho ha demanat la senyora Elida 

Rodríguez que és sòcia de l’AMPA de l’Escola Camí del Cros. 

Informa que s’ha rebut amb un dia d’antelació, mitjançant correu electrònic, algunes peticions 

per part de l’AV de Cerdanyola i del Casal del Barri de temes a parlar i que es doni resposta 

d’alguns d’ells en concret.  S’intentarà donar resposta a la mesura de la informació que tenim o 

es farà a la propera sessió. 

La secretària informa que la T.E.C., Taula d’Entitats de Cerdanyola, ha fet un vídeo nadalenc per 

enviar un missatge positiu de la situació actual, a causa de la Covid 19, i d’esperança en el futur. 
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També perquè  així s’ha pogut fer una activitat conjunta i retrobar-se encara que hagi sigut 

virtualment. Han col·laborat 21 entitats i totes elles de forma generosa i molt participativa. Han 

parlat del barri de Cerdanyola de manera positiva projectant un missatge il·lusionant i també 

diuen unes frases d’escalf i de bons desitjos per a tothom. A Cerdanyola, les entitats son capaces 

de reunir-se i de treballar conjuntament en qualsevol aspecte que es necessiti, sempre ha estat 

així. 

Aquest vídeo s’ensenyarà a final del consell per tal que tothom el visualitzi i en tingui 

coneixement de les activitats de la TEC en el barri. 

 

Tot seguit, pren la paraula la Presidenta del consell, regidora M. Beatriz Delgado i dóna les 

gràcies per l’assistència tot i les dificultats que comporta haver de fer el consell, una vegada més, 

de forma telemàtica.  

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de la darrera acta del Consell Territorial ordinari del 

dia 18 de novembre de 2020 

S’aprova per unanimitat. 

 

2- Propostes de noms per a la Pista Poliesportiva de Cerdanyola 

La presidenta del consell explica el procediment a seguir  en relació a les propostes de noms per 

a la nova pista poliesportiva coberta del barri de Cerdanyola. Es recolliran les propostes que es 

facin en  el Consell Territorial de Cerdanyola i es faran arribar a la Direcció d’Esports. La 

Direcció d’Esports les portarà també al seu Consell d’Esports i a partir d’aquí si avancen les 

propostes hauran d’anar al Consell de Ciutat i al Nomenclàtor. 

Propostes de noms: 

 Entitat que proposa Persona que 

fa la proposta 

Nom que proposa Argumentació 

1 As. Cultural de Cerdanyola Pedro Barroso  Remigio Herrero Diu que està consensuat 

amb l’AV  

2 AEE Camí del Cros Sergio Luque  Una esportista 

femenina. No 

concreta cap nom. 

Tenir en compte que 

Mataró és capital de 

l’esport femení 

3 Ciutadà a títol individual Salvador 

Herraiz 

Remigio Herrero Per la figura d’una persona 

implicada en l’àmbit 

educatiu, associacional i 

participatiu. 

4 As. per la Cultura i la 

Cohesió Social Mataró 

Cultural 

Dionís 

Fernández 

Una esportista 

femenina.  

Ha de ser el nom d’una 

persona dedicada a l’esport 

femení 

5 As. Radio la Voz de 

Cerdanyola 

David 

Lloveras 

Mossén Biscuter 

L’Excursionista 

Antoni Sors 

Presenta dos candidats 

desprès del debat a la seva 

entitat. 

6 AAVV de Cerdanyola Javier Sánchez 

del Campo 

Remigio Herrero Considera que no és un 

equipament exclusivament 

esportiu. Te una doble 



CSV (Codi segur de verificació) IV7HWTLIMAGZRW7IYQYHGJPHMQ Data i hora 19/01/2021 18:24:53

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO (Regidora Delegada D'Esports)

Signat per ÁNGELES CASTILLO CAMPOS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HWTLIMAGZRW7IYQYHGJPHMQ Pàgina 4/9

  

 4 

condició perquè es 

practicaran altres activitats 

no esportives, com seran 

les cíviques, culturals, etc. 

7 As. Murciana Virgen de las 

Maravillas 

Domingo de la 

Ossa 

Remigio Herrero Per la bona tasca que 

Remigio Herrero va fer, 

com activista, de professor 

en un col·legi del barri, 

amb les associacions, etc. I 

perquè la pista tindrà un ús 

que no serà exclusivament 

esportiu. 

 

Torns de paraules: 

David Trujillo no fa cap proposta concreta de nom però expressa que hauria de ser una persona 

que hagi connectat recentment amb el barri, que sigui prou coneguda per la majoria actual. 

Dionís Fernández diu que primordialment es farà esport i per tant es reafirma en el nom d’una 

esportista femenina, tot i que està d’acord en que es faran altre tipus d’activitats. 

El regidor J.Antonio Ricis intervé dient que Remigi Herrero va ser el Fundador del Patronat 

d’Esports de Mataró i va ser el regidor de Cultura en varis mandats. Professor del col·legi Tomás 

Viñas durant molts anys. Va estimar aquest barri i se’l va fer seu. Ja existeixen equipaments amb 

noms d’esportistes masculins com Enric Pujol,  i algú de femení com Teresa Maria Roca. Diu 

que parlem d’una instal·lació molt treballada i reivindicada i també ho va fer el Remigi en el seu 

moment. És Esports qui ha de rebre les propostes, treballar-les i finalment enviar-les al 

Nomenclàtor. 

Sergi Luque diu que ell pensava que la Plaça del dipòsit d’Aigua es diria Remigi Herrero, però 

si no és així també caldria contemplar el nom de Remigio Herrero per a la pista. 

La presidenta del consell repeteix que aquestes propostes passaran al Consell d’Esports. Passa 

la paraula a la secretària. 

La secretària suggereix que les entitats proposants del nom de Remigi Herrero ho parlin  amb la 

família, i aquelles entitats que proposen noms d’esportistes femenines dons que concretin noms. 

Per tal que hagi el màxim de membres del consell que puguin fer aportacions es recullen avui 

aquestes i es tornarà a demanar en el proper consell per aquells membres que avui no han pogut 

assistir i perquè el procediment sigui el més participatiu possible donant a tothom el màxim 

d’oportunitats. 

Desprès passarem els noms proposats en les dues sessions dels consells a la Direcció d’Esports 

per tal que les presenti i valori en el seu Consell d’Esports.  

La Presidenta explica que es va reunir amb l’escola Mar Mediterrània per un altre projecte i 

abans de posar-li nom se li va demanar a la família què els semblava de posar el nom de 

Remigio Herrero, es tractava d’un hort que ell mateix havia començat com a projecte pioner a 

l’escola. La família va estar d’acord. 

La Presidenta pregunta a la secretària si cal fer-ho extensiu als membres del consell que avui no 

han pogut assistir a la sessió. 

 La secretària respon que perquè tothom tingui l’oportunitat de presentar propostes de noms 

seria positiu que també en la següent sessió es puguin fer propostes per part d’aquells membres 

que avui no han pogut assistir. Que ningú se senti  exclòs per haver fet un procés massa ràpid i 
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tots els membres puguin ser escoltats i puguin participar. Reitera que avui és 22 de desembre i 

justament és una data on segurament no tothom ha pogut ser present en aquest consell pel fet de 

la proximitat de les festes nadalenques. 

El regidor Ricis explica que l’esportista Toni Sors no és de Mataró, és d’un altre municipi. 

Recomana que quan Esports digui que els noms són possibles  aleshores dir-li a la família i no 

pas abans. 

En quant al nom de Mossén Biscuter informa que ja te el nom en una Plaça de Mataró.  

La secretària aclareix que el fet de contactar amb la família seria nomes per dir-los que han 

proposat el nom en el consell territorial, no pas per demanar-los permís. 

Javier Sánchez del Campo manifesta estar totalment d’acord amb el que diu la secretària. 

El regidor Ricis, explica que a l’escola Mar Mediterrània ja existeix un hort que porta el seu 

nom. 

La secretària explica que avui s’ha fet una pluja d’idees que se complementarà amb la que es 

farà a la propera sessió de consell i a partir d’aleshores anirem procedint ja que aquest projecte 

serà llarg. 

David Trujillo, pregunta si el procés es pot fer per mail. 

La secretària explica que avui ja hem recollit propostes. No ho troba adequat fer-ho per mail ja 

que cal escoltar les argumentacions i si s’escau fer un debat enriquidor per arribar a un consens i 

perquè sovint es desconec informació que una altra persona pot facilitar. 

És necessària l’argumentació del nom proposat, avui és una data dolenta i cal donar oportunitat 

en una altra sessió a altres membres. 

Toni Giménez qüestiona si ja s’ha parlat sobre el tema del nom de Remigio Herrero amb la seva 

família. Se li respon que no s’ha parlat. 

  

3. Seguiment dels Acords i/o demandes anteriors 

 Acords i compromisos i/o peticions de la sessió del dia 18 de novembre: 

1 Revisar instància AV de Cerdanyola enviada a Salut Pública demanant posar una 

carpa per fer PCR,s a la Plaça Illa Cristina 

La regidora informa que aquestes decisions les pren el departament de Salut de la 

Generalitat 

2 Traspassar la sol·licitud de fer reunions des del Consell Municipal de la Salut Pública 

S’està treballant perquè es pugui convocar en el mes de febrer de 2021 

3 Enviar l’Informe/memòria de les Agents de Convivència durant l’estiu 

 Es va enviar el dijous dia 26 de novembre 

Relació d'ACORDS del CT de Cerdanyola del dia 18 de novembre 2020.msg
 

4 Demanar que les OFIAC,s no deixin de ser un punt informatiu eficient 

Tramitat per Bústia Ciutadana el dia 16 de desembre 

RESPOSTA: 

El Servei d'Atenció Ciutadana ofereix informació dels procediments i tràmits de 

competència municipal a través dels diferents canals d'atenció (telefònica, presencial i 

telemàtic) i ofereix informació bàsica sobre les oficines o organismes competents per a la 

resolució de qüestions relacionades amb l'Administració General de l'Estat, la Generalitat de 

Catalunya o el Consell Comarcal segons correspongui. 

 



CSV (Codi segur de verificació) IV7HWTLIMAGZRW7IYQYHGJPHMQ Data i hora 19/01/2021 18:24:53

Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica

Signat per MARIA BEATRIZ DELGADO CASTRO (Regidora Delegada D'Esports)

Signat per ÁNGELES CASTILLO CAMPOS (TÈCNIC/A MITJÀ/NA PARTICIPACIÓ CIUTADANA)

URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HWTLIMAGZRW7IYQYHGJPHMQ Pàgina 6/9

  

 6 

 

4. Precs i preguntes 

La secretària informa que ha rebut per correu electrònic unes preguntes o temes per plantejar en 

aquest consell i són les següents: 

 Per part de l’AV de Cerdanyola: 

1.- Plan de usos del solar de la finca Mas Miralles. 

2.- Disponibilidad de la Pista polideportiva para dar clases de básquet. 

3.- Propuesta de prórroga del projecte d’Agents Mediadors. 

 Per part del Casal del Barri de Cerdanyola: 

“Con relación a la compra del solar de Mas Miralles por parte del ayuntamiento, 

valoramos positivamente la adquisición del solar, por lo que rogamos se atienda nuestra 

siguiente solicitud:  

Solicitamos que cuando se elabore el plan de usos del solar, se trate en el Consell 

Territorial de Cerdanyola, para que el barrio pueda participar en la decisión que se 

tome. Ahora que el solar es público, esperamos que se pueda llevar a cabo la eterna 

reivindicación de los vecinos y vecinas de la zona, que en muchas ocasiones han 

A banda de la informació general sobre aplicació de procediment administratiu municipal i 

específica sobre l'estat de tramitació d'un expedient concret, actualment, a la Seu 

Electrònica estan disponibles 270 procediments municipals específics sobre els quals es 

facilita informació des del Servei d'Atenció Ciutadana. D'aquests 270 procediments, el 

Servei d'Atenció Ciutadana efectua les tramitacions que té delegades a través dels canals 

que correspongui en funció de la tipologia del tràmit. Per aquelles tramitacions que 

requereixen d'una atenció molt especialitzada (com poden ser Benestar Social o Atenció 

tècnica de llicències) la ciutadania ha d'adreçar-se a les oficines especialitzades. En aquest 

aspecte l'Ajuntament està treballant per millorar aquests sistemes d'atenció especialitzada.  

 

Igualment, si des del Consell Territorial es proposa la necessitat de reforçar la informació 

que es facilita des del Servei d'Atenció Ciutadana en algun procediment municipal concret, 

la petició serà estudiada.  

 

5 Demanar un Informe dels vehicles abandonats al barri i quines actuacions es fan per 

enretirar-los. 

En resposta a la qüestió plantejada al darrer Consell Territorial de Cerdanyola, en relació a 

l’actuació de la Policia Local sobre els vehicles abandonats, us fem saber que durant els 

darrers 2 anys s’han realitzat al barri 227 intervencions relacionades sobre vehicles 

abandonats, que, segons la situació en que es trobava el vehicle, d’acord amb llei, s’han 

resolt amb:   

-          Denúncia, retirada i desballestament. 

-          Retirada per part de propietari. 

-          No retirada (i seguiment del cas), si el vehicle no reunia el requisits legals per a 

declarar-ho abandonat. 

Així mateix, us informem de que la nova Ordenança de Mobilitat que s’aprovarà durant el 

primer semestre de 2021 preveu una nova regulació dels vehicles abandonats i dels vehicles 

llargament estacionats a la via pública, que permetrà actuar de manera més efectiva sobre 

aquest tipus d’infracció. 

6 Enviar a Sílvia Llanto la resposta de la Cap del servei de Igualtat sobre les cases 

d’acollida. 

Resposta: 

Es va enviar el dijous 26 de novembre conjuntament amb els Acords i l’Informe dels Agents 

de Convivència. 
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reivindicado que se utilizara el espacio como aparcamiento provisional para el barrio, 

lo que hasta ahora no fue posible debido a la negativa de los antiguos propietarios.  

Por lo que atendiendo a las necesidades reales de la ciudadanía hacemos la siguiente 

propuesta:  

Que se habilite de forma provisional como aparcamiento, hasta que se determine el uso 

definitivo. Así mismo proponemos que se dote de un presupuesto para asfaltar el suelo, 

pintar los aparcamientos, poner iluminación y que se mantenga un servicio de limpieza 

de forma periódica, para adecentar la zona y evitar que se degrade”. 

 

En relació al solar de la finca de Mas Miralles la Presidenta explica que de moment el solar 

encara no és propietat de l’Ajuntament, però si que hi ha la intenció de comprar-ho. Inicialment 

el solar estava previst destinar-ho a vivenda, però aquest govern te en ment que serveixi per 

esponjar el barri, evitant la densitat en la construcció. Ara mateix no s’ha comprat i fins que 

l’Ajuntament no sigui el propietari i s’elabori un pla d’usos no hi ha més informació. En el 

moment que hagi avançat la compra i el destí de l’espai s’explicarà. 

 

Sobre la disponibilitat de la Pista poliesportiva per a fer  classes de bàsquet: La Presidenta 

diu que amb la Covid en aquests moments els usos estan restringits. Quan hagi normalitat es 

podrà acollir les demandes que se sol·licitin per fer-les amb total garantia de seguretat per a 

tothom. Ara mateix l’utilitzen escoles per fer activitats extraescolars, algunes entitats i escoles 

per fer educació física. Aquesta pista tindrà unes franges horàries que estaran obertes a la 

ciutadania.  Si la pregunta ve donada per la petició feta entre  l’AAVV i el club de bàsquet de 

Pla den Boet per dinamitzar aquesta pista; malauradament en aquests moments no és possible, ni 

en aquesta pista ni amb cap altre per les mesures sanitàries.  

Ara, s’està treballant amb grups bombolla, amb registre d’entrades i sortides i totes les mesures 

de seguretat per evitar contagis. 

Javier Sánchez diu que entenc la situació, no obstant el barri necessita que els infants estiguin 

recollits en un lloc on puguin practicar un esport. Quan acabi aquesta excepcionalitat caldrà 

estudiar la proposta ja que és una activitat que fomenta la integració social, la cohesió i 

l’educació. Diu que des de l’AAVV continuaran insistint per quan sigui possible. 

 

En quant a proposta de pròrroga del projecte d’Agents de Convivència, la secretaria  diu que 

s’informarà per donar resposta a la propera sessió del consell territorial. 

 

Antoni Giménez pregunta quin seria el protocol per fer una activitat cultural. la Presidenta diu 

que si normalment la sol·licitud la fan a Cultura dons serà a Cultura a qui s’hauran d’adreçar.  

 

Sergio Luque pregunta com és que Boet és qui fa l’activitat esportiva conjuntament amb  

l’AAVV de Cerdanyola tenint en el barri l’AEill Cerdanyola.  

Javier Sánchez respon que el més important és qui són els destinataris del projecte.  Qui faci les 

classes de bàsquet és irrellevant. Els van fer una oferta de promocionar l’escola de bàsquet pels 

nens del barri de Cerdanyola, l’entitat no és del barri però els beneficiaris sí són del barri. No 

s’han associat amb una entitat del barri perquè no han tingut cap proposta de ningú. La 

procedència dels professors que facin la classe no te perquè prejutjar el projecte. Per l’AAVV 

això és una qüestió secundària. I si hi ha alguna altre entitat que s’ofereixi per qualsevol altre 

activitat l’associació de veïns està oberta.  

 

Antonio Ruiz argumenta que la pista ha de ser també per a usos diferents als esportius.  

Salvador Herraiz pregunta a la Presidenta qui ha de contactar amb la família de Remigio  

Herrero.  

 

Pedro Barroso exposa que va tenir un intent d’ocupació en una vivenda de la seva propietat. A 

més vol informar que en la zona Torre Palauet, la gasolinera del D’Ara, final de Puig i Cadafalch 
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quan es truca al 010 et diuen que el servei no existeix. Cal esbrinar si es pot solucionar o què cal 

fer. 

 

Dionís Fernandez vol saber com ha anat el tema de la vaga dels policies. També  un altre tema 

que fa referència a una sol·licitud que va fer per debatre en el consell una sèrie de bulos pel fet 

de  parlar en castellà a Catalunya. Explica que es va dient que  està discriminat el castellà, i ell 

ho planteja perquè aquest tipus de manifestacions fan divisió social ja que a ningú se li exigeix 

que parli en una llengua determinada. Explica que li va sobtar la resposta tècnica que va rebre i 

cal començar a desmentir bulos que divideixen a la gent. 

 

David Trujillo diu que la zona del D’Ara que està vallada i no s’utilitza i caldria donar-li un ús, 

com per exemple aparcaments. El regidor Ricis li respon que aquest espai és d’un privat. El dia 

que se reorganitzi el sector aleshores es podria fer algun tipus de reclamació, en aquest moment 

no es pot obligar a un privat. 

 

En David segueix dient que els contenidors de la Av. Gatassa que estan just davant l’entrada del 

pàrquing, diu que es fa un mal ús i proposa que s’enretirin o reemplazar-los. 

També planteja que hi ha una pancarta al Parc de Cerdanyola que és una lona mal penjada, que 

parla sobre les places de pàrquing i des de fa temps està mig despenjada, demana que s’enretiri. 

 

Antonio Ruiz, exposa que en el barri hi ha deterioro en la senyalització, vidres, senyals, 

semàfors que no existeixen i demana que el servei de mobilitat faci una endreça i reparació. 

Parla de C. Rosselló, a l’entrada del d’Ara, semàfor a prop dels Salesians, etc. demana que se 

solucioni. 

 

David Trujillo proposa que a l’aplicatiu de Mataró Neta  s’afegeixi la temàtica de senyals 

viaries malmeses. 

 

A continuació es crea un debat, opinions i reflexions entre diverses persones sobre els beneficis 

o no de que una entitat esportiva que no és del barri s’acosti a l’AAVV per fomentar una 

activitat esportiva. En Javier Sánchez diu que el vocal d’esports de l’AVV és el Juanjo Navarro, 

per si algú vol contactar amb ell. 

 

Cecília  Roncero informa que al carrer València hi ha un problema de velocitat dels cotxes ja 

que circulen a una velocitat excessiva.  Demana que s’hi posin elevadors de frenado. 

 

Emilio Fonseca fa referència al lateral de l’Av. President Tarradellas, diu que els forats a la 

calçada continuen allà mateix i és molt dificultós transitar. A més informa que la canalització 

feta recentment ja s’estan fent uns socavons, a l’altura del número 72 sobretot. 

El regidor Ricis intervé dient que aquest problema ja està detectat i s’ha avisat a AMSA que és 

el servei que va fer l’obra per tal que ho repari. 

 

La Presidenta diu que quedarà per reunir-se i parlar amb el Dionís Fernández un dia dels temes 

que ha exposat i així no allargar tant el consell d’avui. 

 

Finalment demana visualitzar el vídeo fet per la TEC tot explicant que en el barri de Cerdanyola 

les entitats fan moltes coses bones i positives que també cal posar en valor. Fa un agraïment 

general a tothom i desitja bones festes. 

 

S’acaba el consell a les 21.50 hores 

 

 

Acords i/o compromisos: 
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Mataró, 22  de desembre de 2020 

 

Presidenta                                                                        Secretària  

Maria Beatriz Delgado Castro                    Àngels Castillo Campos 

1 Posar a l’ordre del dia del proper Consell Territorial “Propostes de noms per a la Pista 

Poliesportiva de Cerdanyola” 

2 Informar sobre la continuïtat del projecte Agents de Convivència 

3 Esbrinar perquè no funciona el 010 a la zona oest del barri, D’Ara, Torre Palauet.... 

4 Exposar al servei corresponent la petició de reubicació dels contenidors situats a l’entrada 

del pàrquing de l’Av. Gatassa 

5 Demanar que s’enretiri la pancarta mal penjada situada al parc de Cerdanyola 

6 Demanar que es revisi la senyalització física i acústica del barri 

7 Proposar que a l’aplicatiu de Mataró Neta s’incorpori l’opció de senyalització malmesa 

8 Demanar que es col·loquin “elevadors de frenado” en el carrer València 

9 Demanar que revisin els forats a la calçada del lateral de la Ronda Josep Tarradellas 


